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1- VASTE RUBRIEKEN
Omschrijving
Verwelkoming door de voorzitter
De ondervoorzitter heet de leden van het PB welkom en opent de vergadering om 20.00 uur.
Hij verontschuldigt de voorzitter die wegens ziekte niet aanwezig kan zijn.
Opname aanwezigheden en ondertekenen blad verplaatsingskosten
-Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de vergadering dd. 08 november 12 te DIKSMUlDE werd onmiddellijk na de ver~ering goedgekeurd en overgemaakt aan de VZF.
Financieel verslag
De penningmeester geeft een overzicht van de saldo's en van de belangrijkste transacties op de rekeningen : hij overloopt in detail de inkomsten
en uitgaven van de afgelopen en komende periode.
Briefwisseling
De secretaris verwijst naar de websites www.belswim.be en www.zwemfed.be voor wat de reguliere communicatie betreft tussen de KBZB, VZF,
provinciale besturen en clubs.

De volgende nota's, mails, telefoongesprekken tussen KBZB. VZF en provinciale besturen enerzijds en het provinciaal bestuur W-VL anderzijds
werden apart vermeld en besproken :
a. Brief aan VZF dd.1 0/11/12 : overmaken origineel verslag van de vergadering 08-2012 te DIKSMUlDE
b. Mail aan PB VL-BR dd.11/10/12 : W-VL deelnemersIPBen voorgestelde agendapunten
c. Brief aan VZF dd. 18/12/12 : problematiek WPW, verzoek aan RvB VZF
d. Mail aan VZF dd. 02/01/13 : uitnodiging voorzitter en secretaris-generaal voor provinciale jaarvergadering
e. Mail aan alle W-VL leden van de RvB VZF en van de resp. VSB's dd. 02/01/13 : uitnodiging voor provinciale jaarvergadering
f.
Mail van PB VL-BR dd. 03/01/13: verslag Interprovinciaal Beraad 08/12/13 teSTROMBEEK-BEVER
g. Brief van VZF dd. postdatum : uitnodiging AV VZF, oproep kandidaturen RvS, stemmenverdeling en begroting 2013
De volgende nota's, mails, telefoongesprekken lussen West-Vlaamse clubs enerzijds en het provinciaal bestuur W-VL anderzijds werden apart
vermeld en besproken :
a. Brief aan alle clubs dd. 09/11/12 : TAK-opleidingen 2013
b. Brief van Olumpia dd. 12/11/12: uitnodiging voor Flanders Synchro Open
C. Mail aan WPW dd. 16/12/12: problematiek WPW, formele klacht~ngec:Hend bij RvS VZF
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Omschrijving
Brief aan alle W-VL clubs dd. 02/01/13: uitnodiging voor provinciale jaarvergadering
Brief aan alle betrokken W-VL clubs dd. 02/01/13 : uitnodiging kalenderzitting 2013-2014
Brief aan alle W-VL clubs dd. 02/01/2013: uitnodiging officials voor huldiging officials (via clubsecretarissen)

Diverse briefwisseling
a. Brief aan mevrouw de gedeQuteerde voor SQort Mevr. M. Titeca-Decraene dd. 27/11/12: bedanking n.a.v. haar afscheid als gedeputeerde
b. Mail aan Edd~ Huvaere, architect zwembad BRUGGE dd. 06 en 16/12/12: opportuniteiten m.b.t. de bouw van het nieuwe zwembad BRUGGE
C. Briefvan stad BRUGGE dd. 12/12/12: bevestiging bijzondere toelage organisatie VZC12
d. Brief aan de heer de gedeQuteerde voor SQOrt Dhr. C. Vereecke dd. 02/01/13: proficiat voor de nieuwe gedeputeerde voor sport
e. Brief van de heer de gedeguteerde voorsgort Dhr. C. Vereecke dd. 11/01/13 : bedanking en belofte voor verdere vlotte samenwerking
f. Mail van W-VL SQortdienst dd. 17/01/13 :vraag voor deelname aan 21ste DAS-beurs
g. Brief aan W-VL sgortdienst dd. 18/01/13: terugsturen principieel akkoord deelname DAS-beurs en vraag tot storting voorschot
1
h. Mail van W-VL sQortdienst dd. 30/01/13 :overmaken formulieren voor deelname aan 21' e DAS-beurs
i. Brief van W-VL sQortdienst dd. 30/01/13 : uitnodiging uitreiking West-Vlaamse sportprijzen
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, Homologatie provinciale records
I Zie bijlage A
I Website
i Er werden berichten op de website geplaatst m.b.t. de opleidingen TAK 2013, provinciale jaarvergadering, kalenderzitting en huldiging officials.
Opvolging patrimonium
Marian licht de bestuurders in over de toestand/hoeveelheid van het patrimonium in haar bezit.
Er wordt aan herinnerd dat gebruikte keerpuntborden door de gebruiker moeten worden teruggebracht bij de materiaalverantwoordelijke.
Tony heeft prijs gevraagd voor badmutsen bij EQINA Het PB zal 200 siliconen badmutsen kopen in rood met witte logebedrukking.

Geert
Danny
Webmaster
Marian
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Interprovinciaal Beraad (IPB)
Els en Danny hebben op 08/12/12 deelgenomen aan het IPB in STROMBEEK-BEVER. Het verslag van de vergadering werd
aan alle bestuursleden doorgemaild. Danny licht de besproken agendapunten toe.
Volgend jaar zal W-VL op 7/12/13 het IPB organiseren.
Provinciale Jaarvergadering 2013
I
De PJ13 zal doorgaan op 2 maart 2013 in VEURNE. De uitnodigingen werden per post en per mail aan alle clubs overgemaakt
De voorzitter en secretaris-generaal van de VZF, de West-Vlaamse leden van de RvB VZF en de leden van de verschillende
Vlaamse Sportbesturen werden eveneens uitgenodigd.
Kalenderzitting 2013-2014
De kalenderzitting zal aansluitend aan de PJ plaatsvinden, alle betrokken clubs ontvingen een oproeping per brief en per mail
om hieraan deel te nemen. De West-Vlaamse Splash-wedstrijden zullen eveneens op de kalender wor~en ingevuld.
Terugbetaling lactaattesten 2012
De clubs krijgen terugbetaling op basis van twee facturen a rato van 5 Eur/zwemmer. Ze worden verzocht kopies van de
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facturen over te maken aan de penningmeester voor 31 maart 13.
Lesmoment SPLASH
Het PB heeft een lesmoment ingericht n.a.v. deingebruikname van SPLASH. De sessies werden op 15 oktober gehouden in
VEURNE en op 25 oktober in WAREGEM. Aan de VZF werd een terugbetaling gevraagd voor leszaal, verplaatsing lesgevers,
medewerkers PB. De VZF liet ons weten dat zowel de kosten voor het gebruik zaal, als verplaatsingskosten lesgevers en
coördinatoren zullen worden vergoed. De penningmeester deed ondertussen het nodige en ontving de betalingen van de VZF.
Onbetaalde factuur WPW
N.a.v. de onbetaalde facturen werd zoals besproken tijdens de vorige vergadering door de penningmeester een bijkomende
factuur opgestuurd aan WPW voor vier maanden te laat betaald. De facturen werden tot op vervaldag niet betaald en het
dossier werd op 17/12/12 aan de VZF worden overgemaakt. Er werd aan de RvB VZF gevraagd de club op inactief te plaatsen
en te schorsen tot betaling van alle openstaande rekeningen. Op 18/12/12 ontvingen we betaling van de openstaande facturen
en werd__de VZF gevraagd het ingediende dossier als nietig te beschouwen.

x

x

111- NIEUWE AGENDAPUNTEN
Actie
Op te volgen
Afgesloten

Omschrijving
Flanders Synchro Open 2012
Op 02/12/12 heeftTonyin het Magdalena bad te KORTRIJK het PB vertegenwoordigd op de Flanders Synchro Open 2012. De
ontvangst was prima, er werden diverse contacten gelegd en Kurt DESMET heeft uitleg gegeven over de wedstrijden, het
jureren en het puntensysteem. Het PB zal ook worden uitgenodigd voor een gelijkaardige wedstrijd in april 2013. Tony
overhandigde enkele bekers. De beker van het PB W-VL werd door omstandigheden door de organisatoren nagestuurd aan het
winnende team.
West-Vlaanderen Sprint!
De datum werd vastgelegd op 09/03/12 en de wedstrijd zal doorgaan in het Olympiabad te BRUGGE. Het VP werd verspreid
naar alle clubs. Voorafgaand zal de huldiging van de West-Vlaamse officials plaatsvinden.
Beschikbaarheid en taakverdeling bestuursleden
Beschikbaarheid bestuursleden : Els (JF), Danny (JF), Greet, Pascal, Marian, Geert, Tony (SF)
Beschikbaarheid losse medewerkers: Jan, Alain, Ipek, Wim, Lieve, Cindy, Viktor, Dylan
De taakverdeling werd door Tony uitvoerig besproken.
De gouverneur Dhr.C. Decaluwe, Dhr. gedeputeerde voor sport C. Vereecke, het diensthoofd van Sportdienst W-VL en mevrouw
de Vlaamse minister voor Mobiliteit en Openbare Werken zullen worden uitgenodigd.
Deelname 10-jarigen aan PK
(Vraag IKZ) Naar aanleiding van de beslissing om op de VJK in te schrijven met 50-meterbadtijden en de 25-meterbadtijden in te
delen in de traagste reeksen zou het misschien mogelijk moeten zijn om 10-jarigen te laten deelnemen aandePK's te BRUGGE
eind oktober. De reglementen VZF laten dit actueel niet toe, maar Ronny neemt de vraag mee naar de VZF VSB-Zw.
Erkenning 15°" Brugse zwemdoortocht als PK OW korte afstand
Op 31/08/2013 organiseert BYK de 15e Brugse zwemdoortocht open water en vraagt onze goedkeuring om deze wedstrijd als
PK OW korte afstand te erkennen. Het PB is akkoord en zal de nodige medailles voor de podia ter beschikking stellen. Op de
PJ zal een kandidaat gevraagd worden voor het PK OW lange afstand.
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PK Synchro
SKF richt op 27/10/13 het PK Synchro in te ZWEVEGEM en vraagt af het PB W-VL opnieuw bereid is om de kosten van de huur
van het zwembad voor deze wedstrijd op zich te nemen. Ook dit jaar zal het PB de kosten van de huur van het bad op zich
nemen mits logovermelding op programma en uitslag en mits uitnodiging van de bestuursleden.
-Overleg kamprechters
Op 30/03/13 wordt in VEURNE een overleg georganiseerd voor alle W-VL kamprechters. Gevraagd wordt of het PB een deel
van de gemaakte kosten ten laste wil nemen. Het PB gaat hiermee akkoord en de penningmeester zal verder coördineren met

x

x
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DAS-beurs 2013
Op 17/01/13 ontvingen we een uitnodiging voor deelname aan de DAS-beurs op 25,26 (enkel AM) en 27/06/13 in Xpo te
KORTRIJK. Willy en zijn team werd gecontacteerd en zij zijn bereid om ook dit jaar de DAS-beurs in goede banen te leiden.
Danny stuurde het principieel akkoord van deelname en de vraag tot storting van een voorschot naar het DAS-secretariaat. De
zwembank werd gereserveerd bij West Consultancy, Info VZF.
Deelname secundaire school Barnurn uit ROESELARE aan het wereldkampioenschap zwemmen voor schoolteams 2013
·in HERZLIYA, ISRAEL
(Vraag RZV) Barnurn mag als West-Vlaamse school België vertegenwoordigen op deze kampioenschappen. Het team bestaat
uit zes zwemmers: vier zwemmers van RZV: Sinnaeve Sara, Borgonie Tine, Grimmelprez Lara en De Wandel Floor; één
zwemmer die competitie zwom tot vorig jaar bij IKZ: Bruyneel Elisabeth; één zwemmer uit SKF Zwevegem (Syncro) : Sigiez
Gloria. Het PB steunt dit initiatief, maar kan spijtig genoeg geen financiële tussenkomst geven.
Genomineerden Gala van de West-Vlaamse Sportprijzen
Op donderdag 21/02/13 worden in CC DE SPIL in ROESELARE opnieuw de West-Vlaamse sportprijzen uitgereikt. De jury
bestaat uit journalisten van diverse media, gedeputeerde voor sport Cart Vereecke en vertegenwoordigers van de Provinciale
Sportraad West-Vlaanderen, de West-Vlaamse BLOSO-inspectiedienst en de sportdienst van de Provincie West-Vlaanderen.
De deputatie heeft in haar zitting van donderdag 13/12/12 de genomineerden bekendgemaakt. Voor het zwemmen werd enkel
in de categorie "sportman" Emmanuel VANLUCHENE weerhouden. Wij duimen voor deze zwemmer!
Terugbetaling tussenkomsten
De kosten- en bijdragentabel voorziet in Par. 1.c. dat aanvragen voor tussenkomsten binnen 30 dagen na het eventaan de
penningmeester moeten worden overgemaakt. We ontvingen recent van KWZC bewijsdocumenten i.v.m. tegemoetkoming voor
de organisatie van de Paasmeeting en van Herfstmeeting 2012. Het PB kan hier geen gevolg meer aan geven, wegens te laat.
· Kosten- en bijdragentabel
De bestuursleden overlopen de recentste editie van de kosten- en bijdragentabel en bespreken de noodzakelijke aanpassingen.
De tabel zal tildens de PJ13 worden toegelicht.
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21/02/13: Uitreiking W-VL sportprijzen (Cultureel Centrum DE SPIL, ROESELARE)
02/03/13 : Provinciale Jaarvergadering 2013 (VEURNE)
02/03/1_3 : Kalenderzitting 2013-2014 (VEURNE)
09/03/13 : West-Vlaanderen Sprint! (BRUGGE)
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Serie

Actie
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ledereen
ledereen
Danny
Els, Danny
Danny, Willy
ledereen
ledereen
ledereen

Omschrijving

09/03/12 :Huldiging officials {BRUGGE)
23/03/13 :Algemene Vergaderin9 VZF (DE PINTE)
:
30/03/13: Overleg West-Vlaamse kamprechters (VEURNE)
01/05/13: Interdistrict 2013 ( ... )
25,
26 (enkel AM) en 27/06/13 : 2151e DAS-beurs (Xpo- KORTRIJK)
'
06/10/13 : PK LA (BRUGGE)
---19-20/10/13 : PK (BRUGGE) -07/12/13: Interprovinciaal Beraad (WEST-VLAANDEREN)
Tafelronde
a. De data van de VK's 2014 e.a. zijn nog niet vastgelegd;
2
b. PB W-VL vraagt zo snel mogelijk samenroeping van de kalendercommissie VZF;
C. Richtprijs voor toegang en programma lnterclub? (wordt voorgesteld op de kalendercommissie);
d. Deelname lnterdistrict? We wachten op de uitnodiging van het organiserende district.
3
De vergadering wordt gesloten om 23.00 uur
.
DATUMVOLGENDE VERGADERING: 1410312013
UUR : 20.00 uur
. ·. << .·
. . .·
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Pl.AA TS : TORHOUT
,
Ondertekening door de bestuurders, TIELT, 31 janua'f2013
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Bijlage A
aan verslag 01/2013
dd. 31/01/2013
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Homologatie Provinciale records
Heren
13 en 14-jarigen (miniemen)
100 m vrije slag
200 m vrije slag
200 m vlinderslag
50 m schoolslag
50 m schoolslag
100 m schoolslag
100 m schoolslag
200 m schoolslag
100 m vlinderslag
100 m wisselslag

Parmentier Bavo TZT
Duyvejonck Emiel KZK
Parmentier Bavo TZT
Decaster Robbe COAST
Decaster Robbe COAST
Decaster Robbe COAST
Decaster Robbe COAST
Decaster Robbe COAST
Parmentier Bavo TZT
Parmentier Bavo TZT

Nijlen
Gent
Torhout
Gent
Gent
Gent
Gent
Gent
Nijlen
Diksmuide

18/11/2012
04/11/2012
25/11/2012
04/11/2012
10/11/2012
03/11/2012
11/11/2012
10/11/2012
17/11/2012
22/12/2012

0.54.59
2.02.39
1.58.61
0.31.32
0.31.14
1.08.46
1.07.84
2.26.59
1.00.80
1.03.79

Gent
Chartres (F)
Gent
Chartres (F)
Gent
Chartres (F)
Wachtebeke

10/11/2012
25/11/2012
11/11/2012
25/11/2012
10/11/2012
24/11/2012
11/11/2012

0.48.39
0.47.32
1.46.09
2.08.92
0.53.72
0.53.15
2.02.08

25 m

Bonn (D)

30/11/2012

0.36.33

25
25
25
25

m
m
m
m

Gent
Gent
Nijl en
Gent

11/11/2012
10/11/2012
17/11/2012
11/11/2012

0.34.60
1.14.10
1.13.67
2.35.90

25
25
25
25

m
m
m
m

Gent
Gent
Gent
Gent

10/11/2012
03/11/2012
11/11/2012
10/11/2012

0.28.93
1.03.58
4.17.58
8.42.56

25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25m

+ 18-jarigen (senioren)
100 m vrije slag Vanluchene Emmanuel GOLD 25 m
100 m vrije slag Vanluchene Emmanuel GOLD 25 m
200 m vrije slag Vanluchene Emmanuel GOLD 25 m
Caoreelman Jonas GOLD 25 m
200 schoolslag
100 m wisselslag Vanluchene Emmanuel GOLD 25 m
100 m wisselslag Vanluchene Emmanuel GOLD 25 m
25 m
200 m wisselslag Matlelaer Mathieu GOLD

DAMES
11 en 12-jarigen (benjamins)
50 m schoolslag

Adams Kymberly

13 en 14-jarigen (miniemen)
50 m schoolslag
100 m schoolslag
100 m schoolslag
200 m schoolslag

De
De
De
De

Raeve
Raeve
Raeve
Raeve

Luana
Luana
Luana
Luana

BZK
BZK
BZK
BZK

15 en 16-jarigen (cadetten)
50 m rugslag
100 m rugslag
400 m vrije slag
800 m vrije slag

Calleeuw Hanne COAST
Calleeuw Hanne COAST
Matlens Edith IKZ
Matlens Edith IKZ

